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Juristerna på Jordbruksverket, utrikesdepartementet och Kommerskolle-
gium anser att de nya reglerna måste anmälas till EU. Och sedan måste 
EU ge sitt godkännande.  
I väntan på detta införs en frysningsperiod som innebär att reglerna inte 
får utfärdas. 
Men Margareta Winberg och hennes medarbetare anser att EU inte har 
med saken att göra.  
Därför tvingade departementet Jordbruksverket att införa reglerna trots 
att tjänstemännen, inklusive generaldirektören Ingbritt Irhammar, befarat 
att de skulle bli ogiltiga. 
Den första frysningstiden har sedan förlängts rejält. 
Sverige ska avstå från att anta föreskrifterna före den 11 januari 2002. 
Frysningsperioden kan dessutom förlängas med ytterligare sex månader, 
enligt Kommerskollegium. 
 

Lagen om märkning är ogiltig 

REGISTRERAD I ONÖDAN  
Jurister menar att Sveriges hundägare har blivit lurade då de tvingats märka och regi-
strera sina hundar.     Foto: RICKARD KILSTRÖM 

Regeringen kan tvingas betala 
tillbaka avgiften 
Jordbruksminister Margareta 
Winberg ville stoppa de farliga 
kamphundarna. 
Med en ny lag som tvingar alla 
hundägare att märka och registre-
ra sina djur.  
Men lagen som trädde i kraft vid 
årsskiftet är ogiltig. 
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Kollegiet skriver i ett dokument att detta enligt ett tidigare rättsfall inne-
bär "att föreskriften saknar rättsverkan och att svenska domstolar därmed 
skall avstå från att tillämpa den." 
Det betyder enligt jurister att Sveriges alla hundägare har blivit lurade att 
de är tvungna att både märka och registrera sin hund. Sedan årsskiftet 
har nära 30 000 hundar nyregistrerats hos Kennelklubben, som ska sköta 
registret. 
Avgiften är 150 kronor. Den har ännu inte tagits ut. 
 
Riskerar krav på skadestånd  
Risken finns att "vi kan bli återbetalningsskyldiga för de avgifter som 
belöper på tiden till dess att en formellt giltig bestämmelse är i kraft. Det 
kan enligt registerenheten komma att handla om ca 10 miljoner kronor.", 
skriver verket. 
Och skulle någon omärkt hund avlivas med hänvisning till den nya lagen 
kan det också leda till skadestånd, enligt bedömare. 
P G Öjeheim, statssekreterare och Margareta Winbergs närmaste man, 
säger: 
- Det handlar om olika juridiska bedömningar där våra jurister har en 
annan uppfattning. Och den nya frysningsperioden hävdar vårt rättssek-
retariat beror på en missuppfattning från EU-kommissionens sida, säger 
han. 
Jordbruksdepartementet ska efter sommaren ha nya kontakter med Brys-
sel i frågan.  
 
När jordbruksminister Margareta Winberg tvingade Jordbruksverket att 
besluta om det nya hundregistret blev generaldirektör Ingbritt Irhammar 
tveksam. 
De nya reglerna såg ut att bli olagliga. Irhammar befarade att verket 
skulle dra på sig oönskade extra kostnader. Därför krävde hon skriftligt 
på att jordbruksdepartementet skulle ta detta ansvar. 
P G Öjeheim, statssekreterare och Margareta Winbergs närmaste man, 
utfärdade en så kallad ansvarsförbindelse.  
 
Artikeln är ett klipp ur  AFTONBLADET  22/7 2001 
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Jag heter Danne Salomonsson och 
är 29 år. Jag bor just nu i Hissmo-
fors utanför Krokom tillsammans 
med två ”grönisar”. 
Född är jag i Västerås och i Jämt-
land har jag bott mindre än två år. 
Förutom mina grönländare ägnar 
jag mig gärna bl.a. åt flugfiske 
och fotografering..  
Jag försörjer mig som personlig 
assistent  fast jag egentligen är 
naturvårds– och fotoutbildad.  
 
Jag är nybörjare på hundkörning, 
har endast kört ett par säsonger 
och mestadels då stående på ski-
dor.  
Jag är inte speciellt tävlingsinrik-
tad, men tycker ändå att det är kul 
att delta i en och annan tävling, 
om inte för annat för den sociala 
biten. ”Favoritkörningen” är en 
fjällnära tur gärna med ett pimpel-
spö i packningen. 
 
 

Jag heter Annika Bergström och 
bor i Lundsjön, en liten pittoresk 
by som ligger mellan Föllinge och 
Krokom. Där lever jag tillsam-
mans med min sambo och våra 
hundar. Vi har ett tjugotal hundar 
som vi kör längre turer och täv-
lingar med. Målet för min säsong 
är att köra några av våra nya för-
mågor, vilket skall bli spännande. 
På dygnets resterande timmar ar-
betar jag som lärare.  
Att ha blivit invald i styrelsen 
känns både kul och tillfredsstäl-
lande. Har nu fått förtroendet att 
ta över kassörposten. Mina tidiga-
re erfarenheter av kassörarbete 
har varit inom SPHK, Alaskan 
Malamute, i mitten av 90-talet.  
Förutom vad kassörarbetet inne-
bär ligger min tyngdpunkt på årets 
olika aktiviteter. Jag anser att oli-
ka typer av aktiviteter ger möjlig-
heten att fånga upp nya medlem-
mar samt behålla de gamla och 
det ger även en klubbkänsla.  
Så vi syns under säsongens olika 
evenemang. 

Nya i styrelsen 

Dan Salomonson 
Ledamot 

Annica Bergström 
Kassör 
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Lördag  22 september  kl 16.oo   
Hembygdsgården i Lit
 
Klubben bjuder på mat och ev. underhållning, dryck finns att köpa till själkostnadspris.
 
Anmälan senast söndag 16 september till 
Gunilla 0642-220 44 
Annika  0640 –183 23 
 
Styrelsen hälsar  nya och gamla, före detta och blivande medlemmar 
Hjärtligt Välkomna  

10-års jubileum
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En myggig men fin junikväll i Ljunggård tog jag chansen att intervjua 
vår nye ordförande lite närmare. Det kändes som en bra början att fråga 
om hur det började………… 
 
 -Hur började intresset för slädhundar? 
Gunilla berättar att hon alltid haft hundintresse och att det egentligen var 
en slump att den första hunden blev en polarhund. Det var en tjuvpar-
ning mellan en Siberian Husky och Alaskan Malamute som hon fick 
köpa till priset av 500 riksdaler och lystrade till namnet Keevock. Det 
blev dressyrkurser och körning efter spark tillsammans. 
Första året på gymnasiet hade de en veckas praktik och efter den veckan 
hos Morgan Westerlund kom hon hem med en ny valp. Nu hade Gunilla 
fått blodad tand därbak på sparken och sakta men säkert blev det en hund 
till och med hjälp av en kompis kunde de sätta ihop ett fyrspann. Tack 
och lov kom morbror med en släde som present så sparken fick bli hem-
ma. Så kom vintern när hon var fodervärd åt fem av Morgans hundar och 
bodde i stugan i Renån alldeles själv och tränade ett åtta-spann. Så när 
Morgans fem hundar flyttade hem var Gunillas tand inte bara blodad, 
den satt säkerligen hårt fast i kraften och farten av ett större spann. Det 

Namn: Gunilla Jonsson 
Familj: Gift med Fredrik och fa-
miljen väntar tillökning i oktober 
Bor: Ljunggård utanför Lit 
Antal hundar: 12 Alaskan Husky 
Medlem sedan: 1995 

VÅR NYE ORDFÖRANDE 
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är inte så svårt att ana varför det står 12 hundar hemma hos Gunilla och 
Fredrik idag. 
 

 -Hur ser en bra slädhund ut tycker du? 
Högbent, lätt i kroppen och av huskytyp med bra päls och ett lugnt och 
foglig temperament. Gunilla tittar först och främst på temperamentet och 
sedan på kroppsbyggnaden. 
 

 -Hur ser intresset för att tävla med dina hundar ut? 
Det är roligt att tävla säger Gunilla men det är svårt att selektera ut. Hon 
försöker göra det bästa av det hon har istället. Kör medeldistans med 
viss ambition på långdistans.  
Vill gärna köra en eller två tävlingar per år eftersom det är så kul och 
möjligheten att träffa folk. Med tillökning i familjen kommer det i höst 
och vinter bli Fredrik som får träna och köra mest, så det blir kanske ho-
nom vi ser på tävling i vinter? 
 

 -Bästa placering? 
Efter att ha tänkt en stund säger Gunilla att det får bli två, först och 
främst hennes första tävling 1997 i Högarna där hon kom på andra plats i 
sex-spann. Sedan hennes första placering i Offerdalslöpet 1997 i sex-
spanns klassen (tre hundar lånade från Tomas Spångberg). 
 

 Mest stolt över hundarna? 
Vid SM i Åsarna 1998 då en nylig flytt hade bidragit till att träningen 
fått stå tillbaka och hundarna hade 70 mil i benen vid start. Gunilla åkte 
mest för att SM kördes i Jämtland och gick ut mycket lugnt. Första da-
gen körde hon in på en 13: e plats och när andra dagen bjöd på nysnö 
och modd förvånade hundarna sin förare genom att köra upp dem på en 
9: e plats. Till slut blev det en 7: e plats efter tredje dagen och fördjupad 
respekt för orken och viljan hos hundarna. 
 

 -Ett speciellt hundminne? 
Åh, det finns massor säger Gunilla, svårt att välja ett. Efter att ha hört 
några valde jag den från 1997 i Renån. Det var början på vintern och ef-
ter en varm vinterdag med tö frös det till på kvällen med en isskorpa på 
skaren. Denna kväll bjöd dessutom på fullmåne och dess sken speglade 
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sig i isskorpan. Det kändes som 
att köra på guld berättar Gunilla, 
helt fantastiskt. 
 

 -Hur känns det nya 
ordförandeskapet? 
Det skall bli kul, Gunilla tycker 
om att vara aktiv i klubben och att 
komma med idéer. Styrelsearbete 
är ju ingenting nytt för henne efter 
posten som vice ordförande och 
kassör. Hon ser arbetet i styrelsen 
som mycket givande eftersom det 
baseras på diskussioner och sam-
arbete. 
Gunilla tycker att det skulle vara 
roligt att få igång klubben lite mer 
samtidigt som hon tycker att det 
är viktigt att vara lyhörd för och ta 
reda på medlemmarnas behov.  
Hon säger också att tankarna finns 
att även försöka vända sig till 
medlemmar som inte är tävlings-
inriktade och har många hundar. 
 
Vi avslutade denna intervju med 
envisa försök att få en bild med 
både Gunilla och hundar (där alla 
parter såg bra ut). Ni får själva 
bedöma hur väl jag lyckades på 
den punkten! 
 

     
 Marie 

SÄLJES 
 
Volvo 245 GLT –85 
35000 mil,  13.000:- 
 
Gunilla  0642-220 44 
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"Den internationella träffpunkten..."  
 
Det var superroligt att så många dök upp på Lucia träffen i Lillholmsjö. 
Under dagen var det fullt bestyr med körning, allt ifrån nordisk en- och 
fler spann, slädkörning, inkörning av unghundar, linkörning och några 
som underhöll sin egen kondis.  
På eftermiddagen körde vi en liten organisationstävling i lag 
"Pannkaksracet". Uppgiften bestod av att med hjälp av bränsle, trangia-
kök, ingredienser m.m. få till en pannkaka på kortaste tid. Nu var det så 
att jurystaben (Annika och Anders) ville även att pannkakan skulle se 
bra ut och smaka bra. Efter 
fem minuter och 30 sekunder 
har vi fått fram ett vinnar lag 
som uppfyllde alla kriterier. 
De fenomenala organisatörer-
na i laget var:  
* Kent Nilsson  
* Nina Plessner 
* Sven Plessner  
* Jenny Steding Selander 
* Alexander Steding Selander 
Grattis!  
 
På kvällen intog vi Elsas hemlagade julmat inne på värdshuset Gästis. 
Den goda maten avnjöt vi i glada vänners lag. Vi var ett 20-tal slädhund-
förare med internationell bakgrund. Det är roligt när de utländska förarna 
vill vara med oss och umgås (bekanta till klubbens medlemmar och 
hundförare som ligger uppe i Lillholmsjö och tränar).  
 
PS  
Det är alltid roligt att ta del av något man har varit med om, oavsett om 
det är korta, långa, dystra eller glada upplevelser/ erfarenheter.   
"Så bättre sent än aldrig!"  

Annika Bergström 
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